
 بسم اهللا الرمحن الرحيم
কমা ডার বদর মন র (রিহমু াহ) এর শাহাদােতর শাক কাশ সে  একিট িববৃিত 

উ াদ আহেমদ ফা ক (আ া   তাঁেক িহফাজত ক ন) 

সকল শংসা আ া  র িযিন সারা জাহােনর মািলক। শাি  ও অ হ বিষত হাক দয়ার নবী এবং যেু র নবী 
মুহা াদ আল- মু াফা (স া া  আলাইিহ ওয়া সা াম), তাঁর পিরবারবগ, তাঁর সাহাবীবেৃ র উপর। ঃ  
 

হ ি য় পািক ািন ভাইেয়রা! আস- সালামু আলাই ম ওয়া রহমাতু ািহ ওয়া বারাকাতু   

 িকছ ুিদন আেগ িহজরত এবং িজহােদর পেথর একজন মুহািজর তাঁর রেবর িনকট চেল িগেয়েছ। তাঁর স নূ দহ 
আ া  র রােহ িজহােদর মহান পেথ িবলীন হেয় িগেয়েছ। কা ীর,আফগািন ান এবং পািক ােনর যু ে ে  ১৫ 
বছর ধের িতিন ইসলােমর শ েদর জ  গলার কাঁটা হেয় িছেলন। িতিন িছেলন উ াহর এক বীর স ান, উৎসাহ 

দানকারী সামিরক কমা ডার, মুহািজরেদর চােখর শীতলতা এবং খুরাসােনর সহেযাগীেদর মনেক জয়কারী। 
িতিন আমার খুব ি য় িছেলন এবং তাঁর আ ীয় জন এবং সাথীেদর খুব ি য় একজন মা ষ িছেলন। িতিন 
হে ন কমা ডার বদর (আ া   তাঁর হাদােক কবলু ক ন)। আমরা তাঁেক এইভােব িবেবচনা কির। আ া   তাঁর 

কৃত িবেবচনাকারী। 
 
এই সাহসী বীর পু ষ সারহাদ েদেশর আেবগপনূ মািটর অ ীভতূ হেয় িগেয়িছেলন। উ র ওয়ািজির ােন 
পািক ােনর গােয় াবািহনীর তেথ র উপর িভি  কের তাঁর ঘেরর উপর আেমিরকান ােনর মাধ েম চালােনা 
বামা হামলায় িতিন শহীদ হান।আ া   তাঁেক শহীদ িহেসেব কবলু ক ন এবং তাঁর মযাদােক উ  আসেন 
িতি ত ক ন। হ আ া   তাঁেক রসলূ স া া আলাইিহ ওয়াসা াম,সত বাদী,শহীদ এবং নককার লাকেদর 

স ী ক ন এবং জা ােত তাঁর সাথী হওয়া থেক আমােদরেক পথৃক করেবন না। আ া   পাক পািক ােনর 
ইসলািমক উ াহেক তাঁর পিরবেত একজন ভােলা সামিরক কমা ডার লািভিষ  কের িদক। আিমন। 
 
এই ৎিসত আ মণ আেমিরকার িসেডে টর এই িমথ াচারেক সকেলর সামেন উে ািচত কের িদেয়েছ য 
পাইলট িবহীন ান আ মেণর মাধ েম মুজািহদ ব ািতত অ  কাউেক ল ব েত পিরণত করা হয় না এবং এই 
আ মণ লেত নারী,িশ  এবং িনরাপরাধ লাকজন আ া  হয় না।িক  এই ঘটনায় পাইলট িবহীন ান একিট 
ঘনবসিতপনূ এলাকার মাঝখােনর একিট ঘরেক ল ব েত পিরণত কেরিছল যার ফেল ভাই বদর মন েরর 
(আ া   তাঁর উপর অ হ ক ন) ী আহত হেয়িছেলা। শ রা তােদর ল েক িচি ত করার পর যত ন পয  
ভাই ঘর পিরত াগ না করেছ তত ন পয  অেপ া করেত পারেতা এবং তাঁর ঘর থেক বর হওয়ার পর  
তারপর তাঁেক ল েত পিরণত করেত পারেতা। িক  িকভােব তাঁরা এই চায়ালেক ব  করেত পারেব য চায়াল 
অিবরতভােব কানও ধরেনর ায় িবচার ছাড়া মুসিলমেদর র  পান করােক অভ ােস পিরণত কেরেছ।  

এই আ মণ এবং অ া  ান আ মণ েলা পািক ান- আেমিরকার স েকর উপর জনগেণর উে েগর িবষয় 
িনেয় তােদর খলা করার িবষয়িট কাশ কের িদল। অিধকাংশ লাকই এইিট মেন কেরিছল এবং আশাবাদী 
হেয়িছল য সালালাহ চক পেয়ে ট পািক ািন আিমর উপর আেমিরকানেদর হামলার পর পািক ািন আিম এবং 
সরকার তােদর নােকর উপর আেমিরকার গালামী লভ চািপেয় দওয়া সকল ধরেনর চুি েক বািতল করেব 
এবং তারা তােদর িনেজর লাকেদরেক র া  করা ব  করেব। িক  মুজািহদরা ঐ সময় থেক সত  িবষয়িট 



অ ধাবন করেত পেরিছল এবং আজেক সকেল এই িবষয়িট ভােলাভােব জােন য সামিরক নতৃ  এবং 
পািক ািন সামিরক লিব ৫০ বছর ধের আেমিরকা থেক অ হ া । পািক ািন আিমেক সাহায  সহেযাগীতা ও 
সংগিঠত করার ে  আেমিরকা হে  অ তম। ি েটন এই অ ল থেক চেল যাওয়ার পর আেমিরকার 
পিরচালনায় এই বািহনীেক আেমিরকার পদেলহী একিট িশি ত বািহনী িহেসেব তির করা হেয়েছ। সকল অ  
এবং িবমান যা পািক ািন আিমর িনেজেদর হ গত তা আেমিরকার মাধ েম তােদরেক দয়া হেয়িছল। সামিরক 
বািহনী তােদর য পািতর িতিট অংশ পেত আেমিরকার উপর িনভর কেরিছল। সামিরক বািহনী আ া  র 
পিরবেত আেমিরকােক র ািনকারক ভাবেত করেত  কেরেছ। িকভােব এই িত ান আেমিরকার অ ায় 
আচরেনর িব ে  সাহস দখােত পাের? সত  এইিট য, হািতর য দাঁত দখা যায় স দাঁত িদেয় খাদ  িচবায় না 
বরং খাদ  িচবায় িভতেরর চায়ােলর দাঁত িদেয়। এইভােব  একিদেক তামরা পািক ান- আেমিরকার স েকর 
মেধ  শীতল যেু র খলা  হওয়ার  কথা বলেছা যখােন আমরা দখেত পাই আেমিরকান সামিরক বািহনী 
িমথ াচােরর মাধ েম  িতেবশী ল  ল  মুসলমােনর র পাত ঘিটেয়েছ এবং তােদর জনগেনর নােম উপজাতীয় 
এলাকাসমূহ, সায়াত এবং বলিুচ ান এ গণহত া চািলেয়েছ। অপরিদেক বা বতা হে  পিক ািন সামিরক বািহনী 
তােদর িনেজেদর জনগণেক হত া করার জ  জাল ফলেতেছ এবং ফাঁদ পাদেতেছ। তারা শহীদেদর 
মৃতেদহ েলা আেমিরকােক উপহার িহেসেব নওয়ার াব িদে  যােত আেমিরকা তােদরেক আ ািনকভােব 
অ েমাদন দয়। িদেন িদেন তারা পরে র মেধ  সহেযাগীতা বিৃ  করেছ এবং তােদর সকল চ ার চূড়া  ল  
হে  িজহােদর পেথ আ গত শীলেদর ংস করা। িকছিুদন িবরিতর পর পনুরায় পাইলটিবহীন িবমান আ মণ 

 হওয়া তােদর এই পার িরক সহেযাগীতার িনি ত মান। তারা িবেশষভােব পািক ািন মুজািহদেদরেক 
টােগট করেছ এবং হত া করেছ। পািক ািন সামিরক বািহনী য ধরেনর টােগট পছ  কের তােক ল  কের 
আেমিরকার পাইলটিবহীন িবমান আ মেণর মত কাজ িদন িদন বিৃ  পাে ।  

 আর কত িদন সরকার এবং সামিরক বািহনী জনগেণর চাখেক ধেূলা িদেয় রাখেব? তারপরও এই িববিৃত 
“আমরা পাইলট িবহীন িবমান আ মেনর অ মিত িদই িন। আমরা এই আ মেণর িধ ার জানাই। আমরা এই 
আ মণ েলার িবেরাধী” তােদর িনল তার চরম বিহঃ কাশ।  

যিদ তামরা এই আ মণ েলার িবেরাধী হও তাহেল ধরা পড়া েত ক গােয় া কন এই িবষয়িট ীকার 
কেরেছ য িমরান শাহ এবং ওয়ানার পািক ােনর সামিরক কাউি েলর মজর এবং কেনল পদিবধারী সদ রাই 
বেস বেস এই ৎিসত কাজ েলা পিরচালনা করেছ।  

কন পািক ােনর সামিরক বািহনীর জট িবমান কানও ধরেনর িবরিত ছাড়া অনবরত ৬ মাস ধের মহ দ 
এলাকার বাজার,মসিজদ এবং সাধারন জনগেনর এলাকা লেত বামা িনে প কের চেলেছ? িক  তারা 
পািক ােনর আকােশ ধীরগিতেত চলমান ান েলােক ভপূািতত কের না। তাছাড়া এই ান েলা হঠাৎ আ মণ 
কের না। ান েলা সেবা  দীঘ এক মাস আকােশ অনবরত পযেব ন কের। পািক ােনর সামিরক বািহনীর 
রাডার েলা  িতিনয়ত িক ব থ হে ? 

 কৃত সত  এইিটই য ান হামলা েলার পেুরা ি য়া স নূভােব পািক ােনর সামিরক বািহনীর অ মিতেত, 
তােদর ত াবধােন এবং তােদর সহেযাগীতায় হে । উপজাতীয় এলাকা েলায় পাইলটিবহীন ান হামলায় 
কানও ধরেনর িবচার ছাড়াই র পাত ঘটােনার জ  পািক ািন সামিরক বািহনী সমানভােব দায়ী।  

 

আমার ি য় পািক ািন জনগণ!  

আজেক আপনােদর এক স ান আেমিরকা এবং তার দালালেদর  করা যৗথ আ াসনেক িপছ ু হিটেয় 
আপনােদর সীমানার আ র ােথ িনেজর জীবনেক কারবানী কেরেছ। স আল- মু াফা (স া া  আলাইিহ ওয়া 
সা াম) এর প িতর বেৃ র মেধ  তাঁর র  বািহত কের সবেচেয় শংিসত পািনিসি ত কেরেছ। স তাঁর 



জীবনেক খাদার রােহ িবিলেয় িদেয়েছ যা আগামীিদন বিল  বৃ  হেয় উঠেব এবং এই অ েলর িনযািতত 
মুসলমানেদর জ  একিট শীতল ছায়ার ি  এেন িদেব। তােদর অত াচািরত জীবেনর কিঠন পির ম যা 
ইউেরািপয়ান শাসকেগা ী কতৃক ভাগ করেত হেয়িছল তােত এই বেৃ র িম  ফল তােদরেক দড়ৃভােব গেড় 
তলুেব।  

হ ি য় উ াহ! 

আপনােদর ি য় স ােনরা িনয়ােত এবং আিখরােত আপনােদর র ভিব েতর জ  িনেজেদর জীবন এবং 
স েদর কারবানী িদে । আপনােদর ভার বহন করার জ  তাঁরা িনেজেদর ঘরেক পিরত াগ কের 
যু ে ে  এেসেছ। আপনােদর আনে র জ  তাঁরা যু ে ে  দঢ়ৃভােব অব ান করেছ। তাঁরা িনেজেদর জ  
িকছইু চায় না। তাঁরা ধ ু আপনােদর ি  চায়। তাঁরা আপনােদরেক আ া   ব াতীত সকল গালামীর িজি র 
থেক মু  করেত চায়। িবেদশী ফফার আ াসী গা ী েলা থেক তাঁরা আপনােদর মু  কের মুহা েদর 

(স া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) শরীআহেক পনুরায় িনেয় আসেত চায়। অতএব আজেক যিদ আপনারা 
আপনােদর স ানেদর বশভষূার িব ার পান তাহেল তােদর পােশ এেস দাঁড়ান। আ া   আপনােদরেক হন 
করেবন। শ  বািহনীেক পরািজত কের আ া  র প  থেক আপনােদর সফলতার এই কিঠন পথ দীঘ হেব না। 

সবশি মান আ া   বেলনঃ 
 
َأْعَماَلُھْم َوَأَضلَّ َوُیَثبِّْت َأْقَداَمُكْم َوالَِّذیَن َكَفُروا َفَتْعًسا لَُّھْم ﴿ َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ِإن َتنُصُروا اللََّھ َینُصْرُكْم  ﴾ 
“ হ িব াসীগণ  !যিদ তামরা আ াহেক  সাহায  কর, আ াহ তামােদরেক সাহায  করেবন এবং তামােদর পা দৃঢ় িত  
করেবন।আর যারা কােফর, তােদর জে  আেছ গিত এবং িতিন তােদর কম িবন  কের িদেবন। (সরূা মহুা দ, আয়াত 
৭- ৮) 

 

সকল শংসা আ া  র িযিন সারা জাহােনর মািলক। 
 

পিরেবশনায়  

আল- ািদিসয়াহ িমিডয়া  

 


